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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

نبيل ابراهيم عبد الوهاب. د  :التدریسي اسم 

  :البرید االلكتروني 

 :اسم المادة فسلجة نبات

لخريفيا  :مقررالفصل 

  :ةاھداف الماد تعريف الطالب بوظائف االعضاء النباتية

   التركيب الضوئي –المكونات االساسبة للخلية النباتية      -
           ووظائفها

  التنفس -                      العالقات المائية-
   الهرمونات النباتية -                               النتح -

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

 فسلجة نبات -1

  علم فسيولوجيا النبات -2
  

  :ةالكتب المنهجی

  :ةالمصادر الخارجی    

لسعيا النهائي االمتحان النهائي  الفصل الدراسي 
100% %40نظري       

%20عملي       
%25نظري      
%15العملي     

  االول
 

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
  

 التاریخ  ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات

ع
بو

س
اال

 

دراسة الخلية النباتية باستخدام  
 مجهرال

  مكوناتها, الخلية النباتية 
14/10/2010  

1 

 21/10/2010 وضائف المكونات قياس االنتشار 
2 

 3 28/10/2010 االنتشار, العالقات المائية  التناضح البالزمي وقياسها 

  4 5/11/2010 التناضح انتقال الماء قياس النتح 

  5 12/11/2010 الية العمل, نظريات االنتقال تجارب على انتقال الماء 

  6 19/11/2010 نقل المواد المصنعة تجارب على انتقال المواد المصنعة 

 7  26/11/2010  العصارة النازلة فرضيات االنتقال التنفسطرق قياس  

 3/12/2010 النتح انواعه وفوائده تجارب على عمليات التركيب الضوئي 
8  

  9 10/12/2010 التنفس على السكون و االنبات تجارب 

  10 17/12/2010 التنفس تجارب على عمليات النمو 

  11 21/12/2010 التركيب الضوئي تجارب على منظمات النمو االوكتينات 

  12 28/12/2010 السكون و االنبات تجارب على الجبرلين 

   
 

13  

   
 

14  

   
 

15  

 عطلة نصف السنة
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

ابراهيم عبد الوهابنبيل . د   :التدریسي اسم 

  :البرید االلكتروني 

 :اسم المادة نخيل

 :مقررالفصل الربيعي

واقعها الحالي و افاق المستقبل , اصنافها , تاريخها, التعرف على نخلة التمر    :ةاھداف الماد 

القيمة الغذائية            -اهمية نخلة التمر             -  
طرق التعبئة والتصنيع الحديثة -ية المناسبة     الظروف المناخ -  
االفاق المستقبلية لتعريف تناقص اعداد النخيل في العراق  -عمليات الخدمة               -    

               

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

 الجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها, ماضيها و حاضرها , نخلة التمر  -1

  النخيل والتمور وافاتهما في العراق -2
  النخيل العملي -3

  :ةالكتب المنهجی

  :ةالمصادر الخارجی    

لسعيا النهائي االمتحان النهائي  الفصل الدراسي 
100% %40نظري       

%20عملي       
%25نظري      
%15العملي     

  الثاني
 

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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  الفصل الدراسي الثاني – سبوعيجدول الدروس اال 
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

ع
بو

س
اال

 

التعرف على الصفات العامة لنخلة  
 التمر

 التصنيف النباتي لنخلة التمر
23/2/2011 

1 

 2 1/3/2011 احمية نخلة التمر قديمها وحديثها سفرة تعليمية الى احد بساتين النخيل 

 3 8/3/2011 التربة, الظروف المناخية المناسبة النخلة الخضرية وصف اجزاء 

 4 15/3/2011 عمليات الخدمة, التسميد  وصف اجزاء النخلة الزهرية 

 5 22/3/2011 القيمة الغذائية للتمر التعرف على الصفات الثمرية لالصناف 

ق المنتجات االخرى للنخلة وافا زيارة علمية الى بستان نخيل نموذجي 
 المستقبل

29/3/2011 
6 

 7 5/4/2011 التركيب الكيميائي للثمار دراسة التشريح الداخلي للثمار 

 8 12/4/2011 التشريح الداخلي للثمار قلع فسائل النخيل 

 9 26/4/2011 طرق اكثار النخيل زراعة فسائل النخيل 

 10 13/5/2011 التلقيح اليدوي والميكانيكي استخالص حبوب اللقاح 

 11 10/5/2011 تأثير حبوب اللقاح على النخيل التلقيح اليدوي 

اهم الحشرات واالمراض التي تصيب  فحص حيوية حبوب اللقاح 
 النخيل

17/5/2011 
12 

 13 22/5/2011 المنتجات المختلفة للتمور التعرف على مراحل تطور الثمار 

لنخيل في العراق اسباب تناقص اعداد ا زيارة الى مكبس التمور في بعقوبة 
 و المقترحات للتعويض

29/5/2011 
14 
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